
 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Vol. 10 no 1 – Junho de 2015, São Paulo: Centro Universitário Senac 
ISSN 1980-0894     
 
© 2015 todos os direitos reservados - reprodução total ou parcial permitida, desde que citada a fonte 
 
Portal da revista InterfacEHS: http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/ 
E-mail: interfacehs@sp.senac.br 

 

Editorial 
 

Este é o primeiro número do décimo volume da Revista interfacEHS com contribuições 

importantes em Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Neste número, apresentamos 

contribuições de relevância na área de saúde e bem estar, trazendo temas de reflexão 

sobre clareamento e envelhecimento precoce da pele das mãos. Aproveitem a leitura sobre 

Resveratrol para cosméticos no clareamento da pele das autoras, Solange Costa Peretti, 

Maria Aparecida Lima Moreira, Geisi Rojas Barreto e Carla Aparecida Pedriali Moraes; e, 

sobre Desenvolvimento de loção fotoprotetora à base de extratos vegetais para a pele da 

mão das autoras Sandra Kondo Minami, Gabriela Trevisan Brunelli, Maria Stella Vallone, 

Maria Aparecida Lima Moreira e Carla Aparecida Pedriali Moraes. 

 

Mencione-se ainda vários trabalhos de fundamental importância da área de meio 

ambiente, trazendo reflexões em diferentes campos de atuação, sejam da engenharia 

ambiental e sanitária, química ambiental, saneamento ambiental e gestão ambiental. 

Neste contexto citam-se os trabalhos de: 

 

- Alexandre Saron, Carmem Lúcia Costa Amaral sobre monitoramento da qualidade de 

água do córrego Zavuvus: Prática aplicada no ensino de química ambiental; 

- Cristina Ribeiro, Celeste Coelho sobre o desenvolvimento da agricultura e da indústria 

de Estarreja (Portugal) e a sua relação com o meio ambiente: informação documental e 

visão de agente; 

- Gabriela Kristensen Ciantelli, Jacilene Vieira dos Santos, Juliana Mantovani, Alexandre 

Magno de Souza Maximiano sobre amostragem de solo muti-incremento e direcionada 

aplicadas em área com bifenilas policloradas (PCBs); 

- Fernando de Medeiros Ferraz, Nilton Jorge Miyashiro, Marcos Tanaka Riyis, Rodrigo Cesar 

de Araujo Cunha sobre estudo da condutividade hidráulica obtida em ensaios de campo: 

infiltração em sondagens e slug test em poços de monitoramento; 

- Marcos Tanaka Riyis, Rafael Muraro Derrite, Mauro Tanaka Riyis sobre uso de lâmpada 

de ultravioleta (UV) para varredura vertical de solos contaminados por hidrocarbonetos de 

petróleo; 

- Jéssica Cristina Oliveira, Joice Olívia Medeiros Lima, Larissa Bruno Zan, Gabriela 

Marcondes, Mayara Iha, Luciene Alves Moreira Marques sobre implantação de postos de 

coleta para o descarte adequado de medicamentos e subsequente destinação final; 

- Giovanna Guido Chaves, Fabio Rubens Soares e Emília Satoshi Miyamaru Seo sobre 

análise comparativa do desempenho ambiental de processos de destinação de resíduos 

sólidos urbanos com reaproveitamento energético; 

- Luana de Assis Silva, Fábio Rubens Soares, Emília Satoshi Miyamaru Seo sobre avaliação 

do ciclo de vida do processo biodigestão anaeróbia dos resíduos sólidos urbanos para 

geração de energia; 

- Claudia S. C. de Arruda; Isabela G. Ortiz; Renan P. Pacheco; Rodrigo F. Bueno sobre 

pós-tratamento de efluente cervejeiro com coagulantes naturais; 

- Franciely Cristina Aquino, Alysson Rodrigo Fonseca, Fabrízio Furtado Sousa, Denise Rover 

M. S. Rabelo sobre caracterização socioeconômica de catadores de recicláveis em uma 

associação em Santo Antônio do MontE – MG; 

- Rener Luciano de Souza Ferraz, Marcelo de Andrade Barbosa, Jane Lima Batista, 

Ivomberg Dourado Magalhães, Geffson de Figueiredo Dantas, Fernando Oliveira Franco 

sobre evolução da calagem na cana-de-açúcar: efeitos no solo, planta e reflexos na 

produção.  
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Aduza-se, em tempo, a contribuição à Seção InterfacEHS de autoria de Marisa Fasura de 

Amorim sobre análise de modelos e práticas de gestão de segurança do trabalho: o caso 

da construção civil. Este artigo aborda a questão da baixa utilização de modelos 

normativos ou acadêmicos para a gestão de segurança do trabalho no segmento da 

construção civil, particularmente são estudadas construtoras da região metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

 

Espero que o conteúdo da revista enriqueça o seu aprendizado. Tenha uma boa leitura! 

 

Emília Satoshi Miyamaru Seo 

Editora 


